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«Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ» -                 

Ε Ι Σ Α Γ Ω  Γ Η 

 

Ο Πρόεδρος  της Δηµοκρατίας είναι ένα µονοπρόσωπο κρατικό 

όργανο που ασκεί περιορισµένες αρµοδιότητες που ορίζονται ρητά στο 

Σύνταγµα «Όπου άσκηση εξουσίας εκεί και ευθύνη».  Ως όργανο του 

κράτους ευθύνεται για τις πράξεις που ενεργεί σε περίπτωση που αυτές 

δεν έχουν νοµιµοποίηση ή είναι αντίθετες στο Σύνταγµα ή στερούνται 

πολιτικού ήθους. 

Ποιό είναι όµως το περιεχόµενο της ευθύνης του Προέδρου της 

Δηµοκρατίας;  Πώς οριοθετείται ;  Ποιοί είναι οι βασικοί παράγοντες βάσεις 

των οποίων διαµορφώθηκε ;  Για να απαντηθούν όµως αυτά τα ερωτήµατα 

θα πρέπει να αναπτυχθούν κάποια βασικά ζητήµατα που έπαιξαν 

καθοριστικό ρόλο για το περιεχόµενο που έχει στο ισχύον Σύνταγµα ο 

όρος «ευθύνη του Προέδρου της Δηµοκρατίας».   Πρώτο βασικό ζήτηµα 

είναι η νοµική θέση του στο σηµερινό πολίτευµα που βοηθάει να 

αντιληφθούµε τα όρια εντός των οποίων επιτρέπεται να κινηθεί.  Τα δύο 

επόµενα ζητήµατα είναι παράγοντες που διαµόρφωσαν την ευθύνη του 

Προέδρου της Δηµοκρατίας :  το τεκµήριο της αρµοδιότητας και η αρχή 

της προσυπογραφής.  Τέλος µετά από µια αναδροµή στα συντάγµατα που 

ίσχυσαν στην Ελλάδα από το 1822 και µετά, θα αναπτυχθούν οι ειδικοί 
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λόγοι ευθύνης του Προέδρου της Δηµοκρατίας µε βάση το άρθρο 49 του 

Συντάγµατος και τον βασικό νόµο 265/1975 «Περί ευθύνης του Προέδρου 

της Δηµοκρατίας». 
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Η ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΣΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ 

 

Για πρώτη φορά στο Σύνταγµα του 1975 καθορίστηκε η µορφή του 

πολιτεύµατος στο άρθρο 1 §1 «Το πολίτευµα της Ελλάδας είναι η 

Προεδρευοµένη Κοινοβουλευτική Δηµοκρατία».  Διάταξη η οποία 

παρέµεινε αναλλοίωτη παρά τις δύο αναθεωρήσεις του 1986 και του 2001.  

Μέσα από τη διάταξη διαφαίνεται η δηµοκρατική µορφή της πολιτείας, 

όπου επικεφαλής είναι αιρετός άρχοντας και ισχύει ως µορφή 

διακυβέρνησης το κοινοβουλευτικό σύστηµα.  Από την ίδια µορφή του 

πολιτεύµατος φαίνεται όχι βέβαια πάντα καθαρά και ο ρόλος που 

διαδραµατίζει ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας.  

Στο Κοινοβουλευτικό σύστηµα, ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας λόγω 

της έµµεσης εκλογής του έχει συµβολικές ή ρυθµιστικές εξουσίες1 ενώ η 

Κυβέρνηση ακριβώς επειδή απολαµβάνει την εµπιστοσύνη της λαϊκής 

κυριαρχίας έχει ουσιαστικές εξουσίες.  Προϋπόθεση για τις αυξηµένες 

εξουσίες του Προέδρου της Δηµοκρατίας είναι η άµεση εκλογή ενώ η 

έµµεση εκλογή συνεπάγεται ακριβώς το αντίθετο.   Ακόµα η ενίσχυση της 

εκτελεστικής εξουσίας οφείλει να γίνεται από την πλευρά της 

Κυβέρνησης που µπορεί να αποµακρυνθεί µε την αρνητική ψήφο του 

                                                           
1  Μάνεσης Αριστόβουλος, Η νοµικοπολιτική θέση του Προέδρου της Δηµοκρατίας κατά 
Κυβερνητικό σχέδιο Συντάγµατος, ΝοΒ 1975, τεύχος 5 σελ. 450. 
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λαού, και όχι από την πλευρά του Προέδρου της Δηµοκρατίας ο οποίος 

αποµακρύνεται µόνο µετά τη λήξη της θητείας του.  Παρόλα αυτά το 

Σύνταγµα του 1975 παρουσίαζε αρκετά ενισχυµένη τη θέση του Προέδρου 

της Δηµοκρατίας µε πολλές αρµοδιότητες που προσέδιδε στο πολίτευµα 

αρκετά προεδρικά στοιχεία.  Είχε εγκαθιδρυθεί µια παρεκβατική µορφή 

κοινοβουλευτισµού, ο προεδρισµός2. Πολλές από αυτές τις «υπερεξουσίες» 

κυρίως µε την αναθεώρηση του 1986 µετριάστηκαν.   

Ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας είναι ένα αιρετό, άµεσο, σύνθετο, µη 

αυτοτελές πολιτειακό όργανο.  Είναι αιρετό καθότι εκλέγεται άµεσα από 

τη Βουλή και έµµεσα από το λαό.  Είναι άµεσο καθότι µετέχει ενεργά 

στην άσκηση τόσο της νοµοθετικής όσο και της εκτελεστικής 

λειτουργίας3.  Είναι σύνθετο ή και αλλιώς µη αυτοτελές όργανο καθώς 

δεν έχει τη δυνατότητα να διεκπεραιώσει αυτόνοµα τις υποθέσεις του, για 

να έχουν ισχύ οι πράξεις του απαιτείται η σύµπραξη και άλλων 

πολιτειακών οργάνων.  Γι’ αυτό και σύµφωνα µε το άρθρο 35 §1 εδ. α’ του 

Συντάγµατος έχει θεσπιστεί ο θεσµός της προσυπογραφής των πράξεών 

του.  Ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας έχει τυπική ευθύνη για κρατικές 

πράξεις σε ορισµένες µόνο περιπτώσεις µπορεί να ενεργεί αυτόνοµα.  

Στο άρθρο 30  § 1  εδ. α’  του Συντάγµατος ο Πρόεδρος της 

Δηµοκρατίας αποκαλείται «ρυθµιστής του πολιτεύµατος» όµως ο ρόλος 
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του αυτός είναι συνταγµατικά τυποποιηµένος4 και  όχι διάχυτος και 

γενικός.  Η καταγραφή των αρµοδιοτήτων του είναι αποκλειστική και όχι 

ενδεικτική γι’ αυτό και η ερµηνεία των αντίστοιχων άρθρων γίνεται 

συσταλτικά αφού δεν επιτρέπεται η διεύρυνση των αρµοδιοτήτων του ή η 

χρήση του κανόνα της αναλογίας αν δεν αναφέρεται ρητά κάτι στο 

Σύνταγµα.  Ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας ρυθµίζει το βίο της Βουλής, τον 

διορισµό και την παύση των κυβερνήσεων.  Είναι ο ανώτατος άρχοντας, ο 

«αρχηγός ης εκτελεστικής εξουσίας», ο αρχηγός του κράτους, όχι όµως 

και το ανώτατο όργανο.  Ανώτατο όργανο είναι ο λαός  ο οποίος 

αποφασίζει κυριαρχικά και µπορεί και προσδιορίζει ικανότητες άλλων 

κρατικών οργάνων.  Ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας ως κρατικό όργανο δεν 

έχει δικαιώµατα και προνοµίες παρά µόνο αρµοδιότητες, το µοναδικό 

δικαίωµα που του αναγνωρίζεται όπως και σε κάθε κρατικό όργανο είναι 

να µπορεί να αναγνωρίζεται ως κρατικό όργανο και να ασκεί ακώλυτα τις 

αρµοδιότητες που του αναθέτει το Σύνταγµα5.  

Η πρακτική που έχει ακολουθήσει ο εκάστοτε Πρόεδρος της 

Δηµοκρατίας από τη θέσπιση του Συντάγµατος του 1975 απέχει πολύ από 

το πλέγµα των αυξηµένων αρµοδιοτήτων που του είχαν δοθεί.  Τα 

                                                                                                                                                                      
2   Ζηλεµένος Κώστας, Ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας στο νέο πολίτευµα, Εκδόσεις 
Σάκκουλα, Αθήνα, 1987 σελ.39. 
3   άρθρο 26 παράγραφοι 1 και 2 του Συντάγµατος  
4   Βενιζέλος Ευάγγελος,  Το κοινοβουλευτικό πολίτευµα και η λειτουργία του κατά το Σ. 
1975/1986 :  Το αναθεωρητικό διάβηµα 1985/86, ο διορισµός Κυβέρνησης και η διάλυση της 
Βουλής,  Παρατηρητής,  Θεσσαλονίκη,  1987 σελ. 47 
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προεδρικά στοιχεία του Συντάγµατος µέχρι την αναθεώρηση του 1986 

έµειναν σε αδράνεια αλλά και οι πολιτικές συνθήκες που επικράτησαν 

στην χώρα µας ήταν τέτοιες που καθιστούσαν αδύνατη την άσκηση 

εξουσιών εκτός του κοινοβουλευτισµού.  Για όσο µεγαλύτερο χρονικό 

διάστηµα διαρκεί η αδράνεια των προεδρικών στοιχείων εξάλλου, τόσό 

δυσκολότερη είναι η µετέπειτα άσκησή τους.  Οι αυξηµένες αρµοδιότητες 

ήταν θεωρητικά επικίνδυνες εφόσον οι πολιτικές συνθήκες δεν επέτρεψαν 

να γίνουν στην πράξη.  Εξάλλου µε την αναθεώρηση διαλευκάνθηκε η 

αµφισηµία που υπήρχε γύρω από το πρόσωπό του Προέδρου της 

Δηµοκρατίας6.  

Το µονοπρόσωπο λοιπόν αυτό όργανο µε τη σηµερινή µορφή του 

πολιτεύµατος και τις σηµερινές πολιτικές συγκυρίες έχει συµβολική 

λειτουργία ως διεθνής παραστάτης και εκπρόσωπος της εθνικής 

ενότητας.  Η νοµιµοποιητική του βάση είναι η έµµεση εκλογή µε 

ονοµαστική ψηφοφορία η οποία είναι θεσµικά αδύναµη γιατί δεν είναι 

άµεση η εκλογή, άρα δεν έχει σχέση αντιπροσώπευσης µε το εκλογικό 

σώµα αλλά και γιατί ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας µπορεί να παραµείνει 

                                                                                                                                                                      
5   Γεωργόπουλος Κωνσταντίνος,  Επίτοµο Συνταγµατικό Δίκαιο,  9η Έκδοση, Εκδόσεις 
Αντ.  Σάκκουλα,  σελ.316. 
6   Βενιζέλος Ευάγγελος,  Το κοινοβουλευτικό πολίτευµα και η λειτουργία του κατά το 
Σύνταγµα 1975/1986  :  Το αναθεωρητικό διάβηµα 1985/86, ο διορισµός Κυβέρνησης και η 
διάλυση της Βουλής,  Παρατηρητής,  Θεσσαλονίκη, 1987. 
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στη θέση του ακόµα και µετά τη διάλυση της σύνθεσης της Βουλής που 

τον εξέλεξε.  
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ΤΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 

Το τεκµήριο της αρµοδιότητας παλαιότερα σε πολιτεύµατα 

περιορισµένης µοναρχίας εκφραζόταν ως εξής :  «ο Βασιλεύς δεν έχει 

άλλας εξουσίας, ει µη όσας απονέµουν εις αυτόν ρητώς το σύνταγµα και οι 

επί τη βάσει αυτού εκδιδόµενοι νόµοι», χωρίς όµως να έχει κάποιο 

αντίκρισµα καθώς ήδη όλες οι εξουσίες ήταν συγκεντρωµένες στο 

πρόσωπο του µονάρχη και δεν λειτουργούσε το τριµερές σχήµα της 

διάκρισης των εξουσιών σε νοµοθετική, εκτελεστική και δικαστική.  Η 

ρήτρα αυτή ίσχυε για την εικονική ικανοποίηση του λαού που ήλπιζε σε 

µια βελτίωση των συνθηκών. 

Το τεκµήριο της αρµοδιότητας συνεχίζει να υφίσταται ως διάταξη 

στο σύνταγµα του 1975 έτσι όπως ισχύει σήµερα µετά από τις δύο 

αναθεωρήσεις.  Το άρθρο 50 ρητά αναφέρει  «Ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας 

δεν έχει άλλες αρµοδιότητες παρά µόνο όσες του απονέµουν ρητά το 

Σύνταγµα και οι νόµοι που είναι σύµφωνοι µε αυτόν».  Όµως πλέον µε τη 

µορφή που έχει λάβει το πολίτευµα της χώρας η ρήτρα αυτή δεν βρίσκει 

το ανάλογο αντίκρισµα.  Πλέον ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας µετά την 

αναθεώρησή του 1986 δεν διαθέτει αυξηµένες αρµοδιότητες αλλά 

περισσότερο ένα παρεµβατικό ρυθµιστικό ρόλο.  Ακόµη και αυτές τις 

αρµοδιότητες που διαθέτει δεν είναι επικίνδυνες για να χρήσουν οι 
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πολίτες ανάγκη προστασίας, ούτε να κινδυνεύει το ίδιο το πολίτευµα της 

χώρας από µια ενδεχόµενη υπέρβασή τους.  

Οι µόνες ερµηνευτικές εκδοχές που προκύπτουν από το άρθρο 50 

του Συντάγµατος είναι αυτές που σχετίζονται µε την ερµηνεία των 

διατάξεων όπου περιέχονται οι αρµοδιότητες του Προέδρου της 

Δηµοκρατίας7.  Υπό αυτή την έννοια οι αρµοδιότητες που του έχουν δοθεί 

από το Σύνταγµα είναι αποκλειστικές και η ερµηνεία των εν λόγω 

διατάξεων πρέπει να γίνεται συσταλτικά για αποφυγή πιθανής 

διεύρυνσης που µπορεί φαινοµενικά να σχετίζεται µε το περιεχόµενο της 

διάταξης όµως δεν θα αναφέρεται σε αυτή ρητά.  

Το άρθρο λοιπόν στο Σύνταγµα του 1975 δεν διαδραµατίζει κάποιο 

κυρίαρχο ρόλο σχετικά µε τα όρια εντός των οποίων οφείλει να κινείται ο 

Πρόεδρος της Δηµοκρατίας.  Περισσότερο δηµιουργεί ερωτηµατικά 

σχετικά µε την πρόθεση του νοµοθέτη8.   Εξάλλου είναι τέτοιο το πολιτικό 

σύστηµα όπου δεν υπάρχει «χώρος» ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας να 

ασκήσει αρµοδιότητες αποφασιστικής σηµασίας χωρίς τη σύµπραξη των 

πολιτικών κοµµάτων που στηρίζονται στην πρωτεύουσα λαϊκή κυριαρχία. 

Πολιτικά κόµµατα που όπως η πρακτική έχει αποδείξει δεν συναινούν σε 

                                                           
7   Τσάτσος Δηµήτρης, Συνταγµατικό Δίκαιο,  Τόµος Β’,  Έκδοση Β’,  σελ. 372  
 
8   Ζηλεµένος Κώστας, Ο ρυθµιστής του ελληνικού πολιτεύµατος (Σ 1975/1986), Εκδόσεις 
Σάκκουλα, Αθήνα – Κοµοτηνή,  1991 σελ.222. 
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πράξεις πέρα από αυτές που ανάγονται στο «προσωπικό κύρος του 

Προέδρου της Δηµοκρατίας και στην ηθική λειτουργία του αξιώµατος».  
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Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΗΣ 

 

(α) Η σηµασία της αρχής της προσυπογραφής  

Η ευθύνη του Προέδρου της Δηµοκρατίας τελεί σε άµεση 

συνάρτηση µε το µέγεθος των αρµοδιοτήτων του.   Για τις αρµοδιότητες 

του Προέδρου της Δηµοκρατίας θεσπίστηκε η αρχή της προσυπογραφής 

των πράξεών του.  Αρχή η οποία εµφανίστηκε από πολύ νωρίς στα 

ελληνικά Συντάγµατα και εξακολουθεί να ισχύει µέχρι σήµερα έτσι όπως 

καταγράφεται στο άρθρο 35 §1 :  «Καµία πράξη του Προέδρου της 

Δηµοκρατίας δεν ισχύει ούτε εκτελείται χωρίς την προσυπογραφή του 

αρµόδιου Υπουργού, ο οποίος µε µόνη την υπογραφή του γίνεται υπεύθυνος, 

και χωρίς τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως».  

Η θέσπιση της αρχής αυτής στιγµάτισε την πορεία του ελληνικού 

κράτους καθώς οδήγησε βαθµιαία στον εκδηµοκρατισµό της πολιτικής 

εξουσίας9.   Η ανάληψη της ευθύνης µέσω της προσυπογραφής είχε σαν 

αποτέλεσµα και την µετάβαση της εξουσίας από το πρόσωπο του 

ανεύθυνου µονάρχη στο πρόσωπο του υπεύθυνου υπουργού, της 

εκάστοτε υπεύθυνης κυβέρνησης.  

Στην περιορισµένη µοναρχία κατά τη διάρκεια της οποίας 

εφαρµόστηκε για πρώτη φορά η αρχή της προσυπογραφής, ο µονάρχης 

                                                           
9   Ζηλεµένος Κώστας, Ο ρυθµιστής του ελληνικού πολιτεύµατος (Σ 1975/1986),  Εκδόσεις 
Σάκκουλα, Αθήνα - Κοµοτηνή, 1991 σελ. 224 
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θέλησε να εξασφαλίσει για το πρόσωπό του το ανεύθυνο 

χρησιµοποιώντας ως µέσο την προσυπογραφή.  Οι υπουργοί λόγω της 

θέσης τους βρίσκονταν πιο κοντά στην πολιτική καθηµερινότητα και 

προχωρούσαν στη διευθέτηση προβληµάτων µε τη διενέργεια πράξεων 

που νοµικά όµως έπρεπε να προέρχονται από τον ίδιο τον µονάρχη.  Η 

λύση ήταν η προσυπογραφή της πράξης από τον αρµόδιο υπουργό : έτσι 

υπήρχε η απαιτούµενη κατοχύρωση µε την υπογραφή του µονάρχη  αλλά 

και διαφυλασσόταν το ανεύθυνο καθότι ο υπουργός αναλάµβανε την 

ευθύνη.  Όµως κατ’ αυτόν τον τρόπο η εξουσία ουσιαστικά άλλαξε φορέα 

καθώς συντελούταν η σταδιακή αποµυθοποίηση της εξουσίας και η 

αποµάκρυνση του µονάρχη από την τρέχουσα πολιτική πραγµατικότητα.  

Έτσι στις µέρες µας η υπογραφή του Προέδρου της Δηµοκρατίας αποτελεί 

την τυπική ενοποίηση µεταξύ των επιµέρους κρατικών οργάνων. 

Στα ελληνικά συντάγµατα δεν είχαν θεσπιστεί εξαιρέσεις από την 

αρχή της προσυπογραφής, δηλαδή πράξεις για την εκτέλεση των οποίων 

ήταν απαραίτητη µόνη η υπογραφή του ανώτατου άρχοντα.  Οι πρώτες 

εξαιρέσεις θεσπίστηκαν στο Σύνταγµα του 1975.  Οι εξαιρέσεις αυτές 

ουσιαστικά δηλώνουν ανάλογα µε την έκτασή τους τον βαθµό 

αποµάκρυνσης από το αµιγές κοινοβουλευτικό σύστηµα.  Με το 

Σύνταγµα του 1975 πριν την αναθεώρηση του 1986 δηµιουργήθηκε ένα 

είδος προεδρισµού στο ελληνικό πολιτικό χώρο λόγω των αυξηµένων 
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εξουσιών του Προέδρου της Δηµοκρατίας.  Σε αυτό το σύστηµα 

διατηρείται το ανεύθυνο όργανο όµως εµπλουτίζεται µε περισσότερες 

αρµοδιότητες δηλαδή είναι ένα όργανο για το οποίο δεν αποφασίζει 

άµεσα και κυρίαρχα το ανώτατο όργανο του κράτους που είναι ο λαός 

αλλά ταυτόχρονα οι εξουσίες  που του αποδίδονται είναι δυσανάλογα 

µεγάλες.  

 

(β) Σχεδιαγραµµατική ανάπτυξη των αρµοδιοτήτων του 

Προέδρου της Δηµοκρατίας. 

Οι αρµοδιότητες του Προέδρου της Δηµοκρατίες έτσι όπως 

παρουσιάζονται στο Σύνταγµα χωρίζονται στις εξής κατηγορίες : 

α) Νοµοθετικές αρµοδιότητες 

1) Αναποµπή ψηφισµένου νόµου στη Βουλή 

2) Θέση σε ισχύ του Νόµου περί κατάστασης πολιορκίας (αρ. 48) 

3) Έκδοση διαταγµάτων, που περιέχουν κανόνες δικαίου (αρ.43 §§ 

2,4)  

4) Έκδοση πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου (αρ. 44 και 48) 

5) Προκήρυξη δηµοψηφίσµατος (αρ. 44 § 2) 

β) Διοικητικές αρµοδιότητες  

1) Διορισµός και παύση των δηµοσίων υπαλλήλων (αρ. 46 §1) 

2) Απονοµή των βαθµών σε πρόσωπα, που υπηρετούν στις 

ένοπλες δυνάµεις (αρ. 45) 
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3) Κήρυξη του πολέµου (αρ. 36 §1) 

4) Έκδοση και δηµοσίευση των νόµων (αρ. 42) 

5) Έκδοση των διοικητικών διαταγµάτων (αρ. 26 §2) 

6) Απονοµή µεταλλίων και διακρίσεων (αρ. 46 §2) 

γ) Αρµοδιότητες του Έλληνα Προέδρου της Δηµοκρατίας ως ρυθµιστή 

του πολιτεύµατος 

1) Σύγκληση της Βουλής σε σύνοδο τακτικά και έκτακτα (αρ. 40 §1) 

2) Αναστολή εργασιών της βουλευτικής συνόδου (αρ. 40 §2) 

3) Διάλυση της Βουλής (αρ. 41) 

4) Διορισµός και παύση του Πρωθυπουργού και των µελών της 

Κυβέρνησης (αρ. 37 §1) 

5) Έκδοση διαγγελµάτων  

δ) Αρµοδιότητες του Προέδρου της Δηµοκρατίας ως διεθνούς 

παραστάτη  

1) Συνοµολόγηση διεθνών συνθηκών (αρ. 36) 

2) Εκπροσώπηση του κράτους στις σχέσεις του µε τα άλλα κράτη  

ε) Αρµοδιότητες του Προέδρου της Δηµοκρατίας σχετικές µε την 

άσκηση της δικαστικής λειτουργίας  

1) Ο διορισµός των δικαστών  

2) Η απονοµή χάρης. 

(γ) Πράξεις του Προέδρου της Δηµοκρατίας που εξαιρούνται 

της αρχής της προσυπογραφής. 
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Στο άρθρο 35 §2 αναγράφονται οι πράξεις εκείνες για τις οποίες δεν 

απαιτείται η προσυπογραφή του αρµόδιου υπουργού για την τέλεσή τους.  

Αυτές είναι :  

1) απαλλαγή της Κυβέρνησης από τα καθήκοντά της όταν δεν την 

προσυπογράφει ο Πρωθυπουργός 

2) ανάθεση διερευνητικής εντολής κατά το άρθρο 37 §§2-4 

3) ο διορισµός του Πρωθυπουργού (πράξη τυπική, αυτός που 

προκύπτει από τη διερεύνητικη εντολή)  

4) διάλυση της Βουλής κατά το άρθρο 32 §4 και 41 §1 αν δεν την 

προσυπογράφει ο Πρωθυπουργός και κατά το άρθρο 53 §1 αν δεν 

την προσυπογράψει το Υπουργικό Συµβούλιο (σε ασήµαντα 

πολιτικά πράξεις)  

5) αναποµπή κατά το άρθρο 42 §1 νοµοσχεδίου ή πρότασης νόµου που 

έχει ψηφιστεί από τη Βουλή (η λεγόµενη «εξουσία σωφροσύνης») 

6) διορισµός του προσωπικού των υπηρεσιών της Προεδρίας της 

Δηµοκρατίας. 

 Πριν την  αναθεώρηση του 1986 στο άρθρο 35 του Συντάγµατος 

υπήρχαν οι εξής επιπλέον αρµοδιότητες :  

1) Σύγκληση υπουργικού συµβουλίου υπό την προεδρία του σε 

έκτακτες περιστάσεις  



 18

2) Σύγκληση Συµβουλίου της Δηµοκρατίας10  

3) Προκήρυξη δηµοψηφίσµατος για κρίσιµο εθνικό θέµα 

4) Διάλυση της Βουλής µετά από γνώµη του Συµβουλίου της 

Δηµοκρατίας λόγω δυσαρµονίας µε το λαϊκό αίσθηµα ή σύνθεσης 

που δεν εξασφάλιζε κυβερνητική σταθερότητα 

5) Έκδοση διαγγελµάτων σε έκτακτες περιστάσεις.  

 

Κάνοντας µια σύγκριση φαίνεται η πρόθεση του νοµοθέτη να 

µειώσει τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας 

δρούσε αυτόνοµα.  Οι εξαιρέσεις αυτές είναι πλέον αυστηρά 

περιορισµένες και απαριθµούνται αποκλειστικά στην οικεία διάταξη, 

κάνοντας έτσι ένα βήµα προς το µέρος του κοινοβουλευτισµού. 

Η συνάρτηση της ευθύνης προς την αρχή της προσυπογραφής 

δείχνει ότι η ευθύνη του Προέδρου είναι διαφορετική στην περίπτωση των 

αρµοδιοτήτων που ασκούνται χωρίς προσυπογραφή11 και διαφορετική εκεί 

που απαιτείται καθώς τότε ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας περιορίζεται 

στον έλεγχο της νοµιµότητας και συνταγµατικότητας των πράξεων που 

εκδίδονται. 

                                                           
10   Με την αναθεώρηση καταργήθηκε ως θεσµός  
11   Τότε ευθύνεται για το περιεχόµενο των πράξεων για αποφυγή της εσχάτης προδοσίας 
και εκπροθέσεως παραβίασης του Συντάγµατος,  Βενιζέλος Ευάγγελος, Μαθήµατα 
Συνταγµατικού Δικαίου Παρατηρητής.  
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Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ  -  ΙΣΤΟΡΙΚΗ 

ΑΝΑΔΡΟΜΗ 

 

Το πολιτικά ανεύθυνο του αρχηγού του κράτους έχει τις ρίζες του 

στο αγγλικό πολίτευµα.  Η αγγλική πρακτική επηρέασε την ελληνική 

πραγµατικότητα και αυτό διαφαίνεται µέσα από τα Συντάγµατα που 

θεσπίστηκαν στο ελληνικό κράτος, από το Σύνταγµα της Επιδαύρου το 

1822 µέχρι το σηµερινό Σύνταγµα έτσι όπως ισχύει µετά την τελευταία 

αναθεώρηση του 2001.  

Στα Συντάγµατα της Επιδαύρου (1822 και του Άστρους 1823) ο 

φορέας της εκτελεστικής εξουσίας που θεσπιζόταν ήταν συλλογικός.  

Συγκεκριµένα το Εκτελεστικό αποτελούνταν από πέντε µέλη µε ετήσια 

θητεία τα οποία είχαν και ποινική ευθύνη ενώπιον του Βουλευτικού12.   

Ποινική ευθύνη προβλεπόταν και για τους υπουργούς  οι οποίοι 

διορίζονταν από το Εκτελεστικό13.  Και το Σύνταγµα του Άστρους αν και 

πυκνότερο και αρτιότερο διατήρησε το µεγαλύτερο µέρος των διατάξεων 

                                                           
12   Δηµητρόπουλος Ανδρέας,  Παραδόσεις Συνταγµατικού Δικαίου,  Γενική 
Συνταγµατική θεωρία,  ΤΟΜΟΣ Α’,  Αθήνα 2001 σελ. 136,  Σύνταγµα Επιδαύρου παρ. πγ, 
πς, νβ, µε και νε 
13   Σύνταγµα Επιδαύρου παρ. πε 
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του Συντάγµατος της Επιδαύρου.  Και αυτό αναφερόταν στην ποινική 

ευθύνη των Υπουργών14. 

Το Σύνταγµα της Τροιζήνας (1827) ήταν το αρτιότερο της 

επαναστατικής περιόδου πλέον ο φορέας της εκτελεστικής εξουσίας 

γίνεται µονοπρόσωπος.  Η νοµοτελιστική15  εξουσία ανήκει στον 

Κυβερνήτη16.  Για το πρόσωπο του Κυβερνήτη θεσπίζεται το 

«απαραβίαστο», υπεύθυνοι για τις δηµόσιες πράξεις του είναι οι 6 

Γραµµατείς ης Επικρατείας17.  Θεσµός που εµφανίζεται παράλληλα µε το 

απαραβίαστο είναι η προσυπογραφή των διαταγµάτων του Κυβερνήτη 

από τον αρµόδιο γραµµατέα της Επικρατείας δηλαδή Υπουργό. 

Επόµενο Σύνταγµα της Ελλάδος ήταν το λεγόµενο «Ηγεµονικό 

Σύνταγµα» (1832) το οποίο ουδέποτε εφαρµόστηκε. 

Η Συνέλευση της 8ης Νοεµβρίου 1843 οδήγησε στην κατάρτιση του 

Συντάγµατος του 1844 το οποίο καθιέρωνε τη συνταγµατική µοναρχία.  

Το πρόσωπο του µονάρχη, ανώτατο όργανο του κράτους, αναγνωρίζεται 

ως «ιερό» και «απαραβίαστο»18.  Το άρθρο 22 καθιερώνει το ανεύθυνο του 

Βασιλιά.  Υπεύθυνοι για τις πράξεις του ανώτατου άρχοντα είναι οι 

                                                           
14   «Οι υπουργοί είναι υποκείµενοι εις ευθύνην, καθώς και ο Γενικός Γραµµατεύς του 
εκτελεστικού» 
15  Έτσι ονοµαζόταν η εκτελεστική εξουσία 
16   Πρώτος Κυβερνήτης της Ελλάδας εκλέχθηκε µετά από ψήφισµα στις 3 Απριλίου 1827 
ο Ιωάννης Καποδίστριας για την επόµενη επταετία.  
17   Σύνταγµα Τροιζήνας άρθρο 104 
18   «Το πρόσωπον του Βασιλέως είναι ιερόν και απαραβίαστον», οι δε Υπουργοί αυτού 
είναι υπεύθυνοι» 
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υπουργοί σύµφωνα µε τα άρθρα 23 και 14  του Συντάγµατος  του 1844, 

όπου καθιερώνεται η αστική και ποινική ευθύνη.  Ισχυροποιείται δε 

ακόµα περισσότερο η αρχή της προσυπογραφής19 των διαταγµάτων του 

Βασιλιά.  

Με την εξέγερση της 10ης Οκτωβρίου 1862 κατά της δυναστείας του 

Όθωνα εκδόθηκε ψήφισµα που ζητούσε την άµεση σύγκληση 

συντακτικής Εθνοσυνέλευσης.  Αποτέλεσµα αυτής της συντακτικής 

Εθνοσυνέλευσης ήταν το Σύνταγµα του 1864, το µακροβιότερο της 

συνταγµατικής µας ιστορίας.  Το Σύνταγµα αυτό θεσπίζει τη 

Βασιλευοµένη Δηµοκρατία και διατηρούνται οι ρυθµίσεις  του ανεύθυνου 

του αρχηγού του κράτους και της ευθύνης των Υπουργών µέσω της αρχής 

της υπουργικής προσυπογραφής.  

Στην αναθεώρηση 54 άρθρων του Συντάγµατος του 1864 

προχώρησε η Β’ αναθεωρητική Βουλή το 1911.  Η αναθεώρηση αυτή δεν 

επέφερε µεταβολές στα άρθρα σχετικά µε το ανεύθυνο του ανώτατου 

άρχοντα και την αντίστοιχη ευθύνη της Κυβέρνησης.  

Το Σύνταγµα του 1927 καθιερώνει για πρώτη φορά την αβασίλευτη 

δηµοκρατία, δηλαδή το θεσµό του αιρετού ανώτατου άρχοντα αντί του 

κληρονοµικού.  Ο ανώτατος άρχοντας αν και αιρετός παραµένει πολιτικά 

ανεύθυνος για τις πράξεις που εκτελεί κατά την άσκηση των καθηκόντων 

                                                           
19   «το πρόσωπον του Βασιλέως είναι ιερόν και απαραβίαστον», οι δε Υπουργοί αυτού 
είναι υπεύθυνοι» 
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του.  Ευθύνεται µόνον στην περίπτωση της εσχάτης προδοσίας ή της εκ 

προθέσεως παραβίασης του συντάγµατος ή των ποινικών νόµων.  

Αρµόδιο δικαστήριο είναι η γερουσία η οποία συγκροτείται σε ειδικό 

δικαστήριο.  Ακόµα στο Σύνταγµα του 1927 ισχύει ότι καµία πράξη του 

Προέδρου της Δηµοκρατίας δεν ισχύει, ούτε εκτελείται εάν δεν 

προσυπογραφεί από τον αρµόδιο Υπουργό.  Σε περίπτωση παράλειψης 

του Προέδρου της Δηµοκρατίας σχετικά µε την εκτέλεση των 

υποχρεώσεών του που αναγράφονται στο Σύνταγµα  αλλά και για τις 

πολιτικές δηλώσεις αυτού, υπεύθυνη είναι η Κυβέρνηση.  Για πρώτη φορά 

στο Σύνταγµα του 1927 παρατηρείται η διάκριση πολιτικής και ποινικής 

ευθύνης του ανώτατου άρχοντα καθώς ρυθµίζονται και εξαιρέσεις από το 

κατ’ αρχήν ανεύθυνο του Προέδρου της Δηµοκρατίας20.  

Το 1952 µε δηµοψήφισµα αποφασίζεται η επάνοδος του Βασιλιά.  

Έτσι στο Σύνταγµα του 1952 καθιερώνεται και πάλι η βασιλευοµένη 

δηµοκρατία.  Οι διατάξεις σχετικά µε το ανεύθυνο παραµένουν οι ίδιες.  

Το Σύνταγµα του 1952 µοιάζει περισσότερο µε αυτό του 1911 παρά µε το 

προοδευτικό Σύνταγµα του 1927. 

Το Σύνταγµα του 1975 που ισχύει ο κεντρικό κορµός του  αλλά και 

οι διατάξεις για την ευθύνη της Δηµοκρατίας µετά τις δύο αναθεωρήσεις 

                                                                                                                                                                      
 
20   Πρώτη φορά καθιερώνεται αυτό σε Σύνταγµα, βλ. Μπεσίλα – Μακρίδη Ελισάβετ,  Η 
ποινική ευθύνη του Προέδρου της Δηµοκρατίας,  Εκδόσεις Αντ. Σάκκο9υλα,  Αθήνα – 
Κοµοτηνή, 1987 σελ. 75 
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του 1986 και του 2001 µέχρι και σήµερα κινείται στο πνεύµα του 

Συντάγµατος του 1927.   Επανέρχεται ο θεσµός του αιρετού ανώτατου 

άρχοντα για τον οποίο θεσπίζεται κατ’ αρχήν το ανεύθυνο.  Ισχύει και η 

αρχή της προσυπογραφής για τα προεδρικά διατάγµατα µόνο έτσι ο 

αρµόδιος υπουργός καθίσταται υπεύθυνος.  Η ποινική ευθύνη 

προσδιορίζεται όπως και στο Σύνταγµα του 1927 µε µόνη διαφορά ότι ο 

Πρόεδρος της Δηµοκρατίας ευθύνεται για εσχάτη προδοσία ή εκ 

προθέσεως παραβίαση του Συντάγµατος όχι όµως και για εκ προθέσεως 

παραβίαση των Ποινικών Νόµων.  Ακόµα για πράξεις που δεν 

σχετίζονται µε την άσκηση των καθηκόντων του υπέχει πλήρη ευθύνη η 

οποία όµως αναστέλλεται µέχρι τη λήξη της θητείας του.  Ερωτηµατικά 

ανακύπτουν σχετικά µε πράξεις που τελέσθηκαν σε χρόνο προγενέστερο 

της ανάληψης των καθηκόντων καθώς για αυτές το θέµα της ευθύνης 

παραµένει αρρύθµιστο.  Σωστότερο είναι να θεωρηθεί βάσει και του 

σκοπού της συνταγµατικής ρύθµισης που ρητά περιορίζει την ευθύνη του 

Προέδρου της Δηµοκρατίας21 ότι και οι πράξεις αυτές περιέχονται µέσα σε 

αυτές που δεν σχετίζονται µε τα καθήκοντά του. 

 

 

 

                                                                                                                                                                      
 
21   Μαυριάς Γ. Κώστας, Συνταγµατικό Δίκαιο,  Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, 2004  
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Μέσα από την ιστορική αναδροµή παρατηρείται µια ενιαία 

αντιµετώπιση του ζητήµατος της ευθύνης του ανώτατου άρχοντα του 

κράτους είτε αυτός είναι κληρονοµικός δηλαδή βασιλιάς είτε αιρετός, 

Πρόεδρος της Δηµοκρατίας, που συγκλίνει στη θέσπιση του κατ’ αρχή 

ανεύθυνου για το πρόσωπό του και την καθιέρωση της αρχής της 

υπουργικής προσυπογραφής και της ανάληψης της ευθύνης από την 

Κυβέρνηση µε αυτό τον τρόπο. 
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

(α) Η έκταση της ευθύνης – το ανεύθυνο 

 Η ευθύνη του Προέδρου της Δηµοκρατίας ρυθµίζεται στο άρθρο 49 

του Συντάγµατος και στον εκτελεστικό νόµο 265/1976 «Περί της ευθύνης 

του Προέδρου της Δηµοκρατίας» (φ.36/17.2.76,Α’). 

 Σύµφωνα µε το άρθρο 49 του Συντάγµατος §1 η ευθύνη του 

Προέδρου της Δηµοκρατίας διαφοροποιείται ανάλογα µε τις πράξεις στις 

οποίες προβαίνει.  Υπάρχουν λοιπόν δύο ειδών πράξεων22. 

 Η πρώτη κατηγορία εµπεριέχει αυτές που σχετίζονται µε την 

άσκηση των καθηκόντων του.  Πρόκειται για τις πράξεις που συνδέονται 

άµεσα µε τις αρµοδιότητες που του έχουν ανατεθεί από το Σύνταγµα. 

 Η δεύτερη κατηγορία περιλαµβάνει τις πράξεις εκείνες που τελεί ο 

ΠτΔ και δεν σχετίζονται µε τα καθήκοντά του.  Είναι πράξεις τις οποίες 

τελεί οποιοσδήποτε άνθρωπος στην καθηµερινότητά του. 

 Η έκταση της ευθύνης διαφέρει µε βάση αυτή τη διµερή διάκριση.  

Για την πρώτη κατηγορία θεσπίζεται κατ’ αρχήν το ανεύθυνο για τον 

Πρόεδρο της Δηµοκρατίας23.  Όµως θεσπίζονται ταυτόχρονα και δύο 

εξαιρέσεις από την αρχή του ανεύθυνου, πρόκειται για την εσχάτη 

                                                           
22 Τσάτσος Δηµήτριος, Συνταγµατικό Δίκαιο, Τόµος Β’, Έκδοση Β’ σελ. 3 
23 Σύνταγµα 1975/2001 αρ.49 §1  
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προδοσία και την εκπροθέσεως παραβίαση του Συντάγµατος έτσι όπως 

ορίζονται στον νόµο 265/1976. 

 Το ανεύθυνο για τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας έχει τις ρίζες του 

στο αγγλικό πολίτευµα όπου ίσχυε το αξίωµα “The King can do no wrong”  

δηλαδή «ο Βασιλεύς δεν δύναται να πράττει κακόν»24.  Η αρχή του 

ανεύθυνου για τον ανώτατο άρχοντα ίσχυε σε αρκετά συνταγµατικά 

πολιτεύµατα και κυρίως συνταγµατικές µοναρχίες.  Τη συναντάµε στο 

Σύνταγµα της Ισπανίας το 1812, της Πορτογαλίας το 1826, της Αυστρίας 

το 1849, της Σουηδίας το 1809 αλλά και στα προηγούµενα Συντάγµατα της 

Ελλάδας, σε αυτό της Τροιζήνας αρ. 103, σε αυτό του 1832 αρ. 234, σε αυτό 

του 1864 αρ. 2925 αλλά και του 1911 και του 1952.  Το Σύνταγµα της 

Τροιζήνας θέσπιζε ουσιαστικά το απαραβίαστο (τίτλος περιεκτικότερος) 

για το πρόσωπο του Κυβερνήτη, ως προς το οποίο όµως υπήρξαν µερικές 

αντιδράσεις.  Η αρχή του ανεύθυνου προάγει το συµφέρον της πολιτείας 

κατά µία άποψη καθώς ο αρχηγός του κράτους ως ρυθµιστής του 

πολιτεύµατος (αρ. 30 §1 του Συντάγµατος) µε αυτό τον τρόπο κατέχει 

ουδέτερη θέση και δεν αναµιγνύεται σε πολιτικές διαφωνίες.  Έτσι 

διαφυλάττεται το κύρος του.  Όµως ταυτόχρονα, κατά άλλη άποψη, 

µειώνεται η σηµασία της θέσης του Προέδρου της Δηµοκρατίας καθώς 

                                                           
24 Γεωργόπουλος Κων/νος, Επίτοµο Συνταγµατικό Δίκαιο,  9η έκδοση Εκδ. Αντ. 
Σάκκουλας  σελ. 317.  Τσάτσος Δηµήτριος, Συνταγµατικό Δίκαιο, Τόµος Β’, Έκδοση Β’ 
σελ. 366 
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όλη η ευθύνη µετατίθεται στην Κυβέρνηση και στους Υπουργούς, που 

ασκού την εκτελεστική εξουσία26. 

 Το ανεύθυνο για τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας σηµαίνει ότι δεν 

έχει καµία ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις που ενεργούνται µέσα στο 

πλαίσιο των καθηκόντων του, ούτε ποινική, ούτε αστική, ούτε πολιτική.  

Με εξαίρεση πάντα τις δύο προαναφερθείσες πράξεις τις οποίες ορίζει 

ρητά το Σύνταγµα στο άρθρο 49 §1. 

 Αντίθετα για τη δεύτερη κατηγορία πράξεων ο Πρόεδρος της 

Δηµοκρατίας φέρει πλήρη ευθύνη µε τη διαφορά ότι η δίωξη 

αναστέλλεται προσωρινά µέχρι τη λήξη της θητείας του.  

(β) Τα είδη της ευθύνης 

 Για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας 

καθίσταται ανεύθυνος, δεν φέρει καµία ευθύνη, ούτε ποινική, ούτε 

αστική, ούτε πολιτική.  Αντίθετα για τις πράξεις που ενεργεί άσχετά µε τα 

καθήκοντά του φέρει πλήρη ευθύνη δηλαδή αστική και ποινική, µόνο 

προσωρινά καθίσταται ποινικά ανεύθυνος για αδικήµατα του κοινού 

ποινικού δικαίου.  Ισχύει δηλαδή για τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας 

προσωρινά το «ακαταδίωκτο», µέχρι τη λήξη της θητείας του. 

 Τι γίνεται όµως µε τις δύο εκείνες πράξεις που ορίζει το Σύνταγµα 

ότι ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας φέρει ευθύνη ;   Ποιό είναι το είδος της 

                                                                                                                                                                      
25 Αραβαντινός Ι. «Πραγµάτεια περί της ευθύνης των ηγεµόνων και των υπουργών» 
Αθήνα, 1880 σελ. 444-445 
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ευθύνης στην περίπτωση της εσχάτης προδοσίας και της εκπροθέσεως 

παραβίασης του Συντάγµατος ;   Κατά κύριο λόγο ο Πρόεδρος της 

Δηµοκρατίας φέρει ποινική ευθύνη η οποία συνάγεται από το άρθρο 49 

του Συντάγµατος §§2-3 αλλά και από τον εκτελεστικό νόµο 265/197627  και 

συγκεκριµένα από τα άρθρα 2 και 3  όπου αναφέρεται η περιγραφή των 

δύο εγκληµάτων αλλά και οι προβλεπόµενες ποινές αντίστοιχα.  Όµως 

φέρει και αστική ευθύνη η οποία συνάγεται από το άρθρο 15 του Ν. 

265/1976 όπου προβλέπεται η άσκηση τέτοιου είδους απαιτήσεων ενώπιον 

των πολιτικών δικαστηρίων28.  Το πρόβληµα ανακύπτει στο ερώτηµα αν ο 

Πρόεδρος της Δηµοκρατίας φέρει και πολιτική ευθύνη.  Εδώ οι απόψεις 

διίστανται ενώ όλοι συµφωνούν για τη διττή ευθύνη (ποινική και αστική) 

που φέρει ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας στην περίπτωση των δύο 

προαναφερθέντων εγκληµάτων.   Κατά µια άποψη29 το Σύνταγµα του 

1975/1986/2001 δεν αναφέρεται στην πολιτική ευθύνη του Προέδρου της 

Δηµοκρατίας ενώ προηγούµενα Συντάγµατα όπως αυτά του 1925 και 1927 

την απέκλειαν.  Δηλαδή δεν προέρχεται η έκπτωση από το αξίωµα από 

απόφαση της Βουλής αλλά από απόφαση του Ειδικού Δικαστηρίου ή ως 

κύρια ή παρεπόµενη ποινή σύµφωνα µε τον νόµο 265/1976.  Εποµένως και 

                                                                                                                                                                      
26 Γεωργόπουλος Κων/νος, Επίτοµο Συνταγµατικό Δίκαιο, Εκδ. Αντ. Σάκκουλας σελ. 317 
 
27  Ο νόµος 265/1976 «Περί της ευθύνης του Προέδρου της Δηµοκρατίας» προβλέπεται 
στην παράγραφο 5 του Συντάγµατος.  
28  «Απαιτήσεις αστικής φύσεως επί των περιπτώσεων των προβλεποµένων υπό του 
παρόντος  ασκούνται µόνον ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων». 
29  Ράϊκος Αθ., Συνταγµατικό Δίκαιο, Τόµος Ι, Εκδ. Αντ. Σάκκουλα, 2002 σελ. 763. 
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τα άρθρα 32 §1 εδ.β’ και 34 §1 εδ. α’ όταν κάνουν λόγο για «έκπτωση» του 

Προέδρου της Δηµοκρατίας δεν αναφέρονται σε έκπτωση που 

απαγγέλεται από τη Βουλή αλλά σε αυτήν που µόλις αναφέρθηκε.  

Εποµένως δεν µπορεί να γίνει λόγος για πολιτική ευθύνη του Προέδρου 

της Δηµοκρατίας.  Κατά άλλη άποψη30 τα ίδια αυτά άρθρα του 

Συντάγµατος καταδεικνύουν την ύπαρξη της πολιτικής ευθύνης του 

αρχηγού του κράτους.  (αρ. 32 §1 εδ. β’, 34 §1 εδ.α’, 49 §4).  Σίγουρο είναι 

πάντως ότι οι πράξεις του Προέδρου της Δηµοκρατίας κρίνονται πολιτικά 

και από το σώµα της Βουλής κατά την εκλογή νέου προέδρου αλλά και 

έµµεσα από το εκλογικό σώµα κατά τη διαδικασία για την ανάδειξη της 

νέας κυβέρνησης και των βουλευτών. 

(γ) Η νοµοθετική ρύθµιση της ευθύνης31.  

 Στο Σύνταγµα δεν καθορίζονται όλα τα ζητήµατα σχετικά µε την 

ευθύνη του Προέδρου της Δηµοκρατίας, όσον αφορά τις περιπτώσεις της 

εσχάτης προδοσίας και της εκπροθέσεως παραβίασης του Συντάγµατος.  

Γι’ αυτό και όπως ρητά αναφέρει το άρθρο 49 §5 πρέπει να ψηφιστεί 

ανάλογος νόµος32, δηλαδή κοινός νόµος που θεσπίζεται σύµφωνα µε το 

άρθρο 26 §1 που αναφέρεται στον τρόπο άσκησης της νοµοθετικής 

λειτουργίας.  Απαιτείται δηλαδή η συνεργασία δύο οργάνων :  της Βουλής 

                                                           
30    Τσάτσος Δηµ., Συνταγµατικό Δίκαιο, Τόµος Β’, Έκδοση Β’ σελ. 369 
31  Ράϊκος Αθ., Συνταγµατικό Δίκαιο, Τόµος Ι, Έκδ. Αντ. Σάκκουλα 2002  
 
32  «Νόµος που ψηφίζεται από την Ολοµέλεια της Βουλής, ρυθµίζει τα σχετικά µε την 
εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου αυτού» 
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και του Προέδρου της Δηµοκρατίας.  Όµως µε αυτή τη διάταξη ο 

νοµοθέτης περιόρισε την αυτονοµία της Βουλής όπως αυτή διαφαίνεται 

µέσα από το άρθρο 65 §133.  Ο κοινός νοµοθέτης µπορεί και ρυθµίζει την 

άσκηση της ποινικής δίωξης από τη Βουλή χωρίς να διατηρείται καµία 

επιφύλαξη σχετικά µε τον κανονισµό της Βουλής όπως γίνεται σε άλλο 

άρθρο του Συντάγµατος34.  Ακόµα σύµφωνα µε το άρθρο 49 §5 ο νόµος 

που εκδίδεται ρυθµίζει όλα τα θέµατα της ποινικής ευθύνης του Προέδρου 

και ψηφίζεται από την Ολοµέλεια της Βουλής και όχι από τµήµατά της.  

Ουσιαστικά ο κοινός νοµοθέτης λειτουργεί παρεµβατικά πάνω σε θέµατα 

που διαφορετικά θα ρυθµίζονταν από τον ίδιο τον Κανονισµό της Βουλής. 

 Τα άρθρα 153-158 του Κανονισµού της Βουλής ρυθµίζουν θέµατα 

σχετικά µε την ποινική δίωξη από τη Βουλή.  Όµως στην προκειµένη 

περίπτωση µε βάση την ερµηνεία του άρθρου 49 §5 πρωτεύουσες είναι οι 

αντίστοιχες διατάξεις του νόµου 265/1976 και όχι αυτές του Κανονισµού 

της Βουλής. 

 Σχετική µε το άρθρο 49 §5 είναι και η µεταβατική διάταξη του 

Συντάγµατος αρ. 114 §1 εδ. γ’ όπου ρυθµίζεται το χρονικό όριο εντός του 

οποίου πρέπει να εκδοθεί ο αντίστοιχος νόµος δηλαδή έως την 31η 

                                                           
33  «Η Βουλή ορίζει τον τρόπο της ελεύθερης και δηµοκρατικής λειτουργίας της µε 
Κανονισµό, που ψηφίζεται από την Ολοµέλεια κατά το άρθρο 76 και δηµοσιεύεται µε  
παραγγελία του Προέδρου της στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης». 
 
 
34  αρ. 44 §2 υποπαρ. 1 εδ. β’ : ρύθµιση του θέµατος του δηµοψηφίσµατος.  
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Δεκεµβρίου 1975.  Παρόλα αυτά ο οριζόµενος νόµος εκδόθηκε µετά την 

πάροδο αυτής της προθεσµίας στις 17 Φεβρουαρίου 1976. 

(δ) Ο εκτελεστικός νόµος 265/1976 

 Σύµφωνα µε τα προλεγόµενα για την εφαρµογή των διατάξεων του 

άρθρου 49 του Συντάγµατος εκδόθηκε ο νόµος 265/1976 «Περί της ευθύνης 

του Προέδρου της Δηµοκρατίας» (ΦΕΚ Α’, 6, 17 Φεβρουαρίου 1976) όπου 

ορίζονται τα δύο εγκλήµατα, η ποινική δίωξη από τη Βουλή, ο τρόπος 

εκδίκασης της κατηγορίας οι προβλεπόµενες ποινές αλλά και η 

παραγραφή των εγκληµάτων. 

i) Τα εγκλήµατα. 

Ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας διαπράττει το έγκληµα της εσχάτης 

προδοσίας όταν χρησιµοποιώντας την ιδιότητά του και τις εξουσίες που 

του έχουν δοθεί από το Σύνταγµα, καταλύει ή µεταβάλει ή προσπαθεί να 

καταλύσει ή να µεταβάλει το πολίτευµα της χώρας δια της βίας35.   

Εννοιολογικά στοιχεία του εγκλήµατος είναι :  α)  η κατάλυση ή µεταβολή 

ή η προσπάθεια κατάλυσης ή µεταβολής του πολιτεύµατος δια της βίας, 

β) η τέλεση των πράξεων αυτών χρησιµοποιώντας την ιδιότητα του 

Προέδρου της Δηµοκρατίας και τις εξουσίες που του εµπιστεύεται το 

                                                           
35  Ν. 265/1976 αρ. 2 §2 
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Σύνταγµα και γ) ο δόλος σύµφωνα µε το άρθρο 12 και 26 του Ποινικού 

Κώδικα36. 

Το έγκληµα της εκπροθέσεως παραβίασης του Συντάγµατος 

ορίζεται ως εξής :  « Ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας διαπράττει το έγκληµα 

της εκπροθέσεως παραβιάσεως του Συντάγµατος οσάκις υπό την ιδιότητά 

του ταύτην προβαίνει εκπροθέσεως εις έκδοσιν πράξεως ή εις άλλην 

ενέργειαν ή υποπίπτει εις παράλειψιν αντικειµένην εις επιτακτική 

διάταξιν του Συντάγµατος, εκ των αναφεροµένων εις τας υπό του 

Προέδρου της Δηµοκρατίας ατοµικώς και άνευ διακριτικής ευχέρειας 

ασκουµένας αρµοδιότητας, συνεπεία της οποίας επήλθε σοβαρά 

διατάραξις της λειτουργίας το πολιτεύµατος»37.  Εννοιολογικά στοιχεία 

αυτού του εγκλήµατος σύµφωνα µε την ακριβή περιγραφή του είναι :  α)  

ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας πρέπει να ενεργεί κάτω από την ιδιότητά 

του αυτή, β) έκδοση πράξης ή άλλη ενέργεια ή παράλειψη που αντίκειται 

σε επιτακτική διάταξη του Συντάγµατος από εκείνες που αναφέρονται 

στις αρµοδιότητες που ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας ασκεί ατοµικά και 

χωρίς διακριτική ευχέρεια, γ) η παραβίαση αυτή του Συντάγµατος πρέπει 

να γίνεται µε πρόθεση, δ) αποτέλεσµα της παραβίασης πρέπει να είναι η 

σοβαρή διατάραξη της λειτουργίας του πολιτεύµατος.  Από τον ορισµό 

                                                           
36   Ράϊκος Αθανάσιος, Συνταγµατικό Δίκαιο, Τόµος Ι’, Έκδοση Αντ. Σάκκουλα 2002 σελ. 
771, το άρθρο 12 ΠΚ αναφέρεται στη χρησιµοποίηση των γενικών διατάξεων του  
Ποινικού Κώδικα στους ειδικούς ποινικούς νόµους.  
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του εγκλήµατος στον αναφερόµενο νόµο φαίνεται ένας ειδικότερος 

περιορισµός της ευθύνης του Προέδρου της Δηµοκρατίας στην περίπτωση 

της εκ προθέσεως παραβιάσεως του Συντάγµατος, ειδικότερος σε σχέση 

µε τη γενική διάταξη του αρ. 49 §1.  Ο κοινός  νοµοθέτης θέλει τον 

Πρόεδρο της Δηµοκρατίας να ευθύνεται για πράξεις και παραλείψεις που 

ενεργούνται µέσα στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων που ασκούνται από 

εκείνον υποχρεωτικά και χωρίς υπουργική προσυπογραφή.  Αλλά θέτει 

και ως προϋπόθεση τη σοβαρή διατάραξη της λειτουργίας του 

πολιτεύµατος κάτι που δεν αναφέρεται στη διάταξη του Συντάγµατος.  

Ένας τέτοιος επιπλέον περιορισµός δεν εντάσσεται µέσα στο πλαίσιο του 

άρθρου 49 §5 του Συντάγµατος όπου δίνεται η εξουσιοδότηση για τη 

δηµιουργία του εν λόγω νόµου38. 

ii) Η ποινική δίωξη 

Η άσκηση της ποινικής δίωξης καθώς και όλη η διαδικασία 

ρυθµίζεται στα άρθρα 49 §2 του Συντάγµατος και 6-12 του νόµου 265/1976.   

Η πρόταση για κατηγορία και παραποµπή του Προέδρου της Δηµοκρατίας 

πρέπει να υπογραφεί τουλάχιστον από το 1/3 του όλου αριθµού των 

µελών της Βουλής, διαφορετικά είναι απαράδεκτη.  Η πρόταση αυτή 

παραδίδεται στο Πρόεδρο της Βουλής, ανακοινώνεται στην Ολοµέλεια και 

ταυτόχρονα γνωστοποιείται και στον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας.    Στη 

                                                                                                                                                                      
37  Ν. 265/1976 αρ. 2  §2 
38   Ράϊκός Αθανάσιος, Συνταγµατικό Δίκαιο, Τόµος Ι’, Έκδ. Αντ. Σάκκουλα 2002 σελ. 772 
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συνέχεια διανέµεται στους βουλευτές και µέσα σε δέκα πέντε ηµέρες από 

την παράδοση στον Πρόεδρο της Βουλής εγγράφεται στην ηµερήσια 

διάταξη.  Μπορεί να συζητηθεί σύµφωνα µε τη σειρά της εγγραφής της 

αλλά η Βουλή έχει τη δυνατότητα να την κηρύξει κατεπείγουσα σύµφωνα 

µε το άρθρο 76 παρ.1 του Κανονισµού της Βουλής και να ορίσει άλλη µέρα 

συζήτησης, νωρίτερα.  Αντικείµενο της συζήτησης στη Βουλή είναι αν θα 

διεξαχθεί ή όχι προανάκριση.  Ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας µπορεί να 

παρασθεί κατά τη  διάρκεια της συζήτησης και να παρέµβει 

αυτοπροσώπως ή να απαντήσει εγγράφως για την κατηγορία που τον 

βαραίνει.  Ο Πρόεδρος της Βουλής είναι αρµόδιος για να διαβάσει την εν 

λόγω επιστολή.  Η απόφαση για το αν θα διεξαχθεί ή όχι προανάκριση 

λαµβάνεται σε µυστική ψηφοφορία και µε την πλειοψηφία του άρθρου 67 

του Συντάγµατος.  Αν η απόφαση της Βουλής είναι αρνητική δηλαδή αν 

αποφασίσει να µη διεξαχθεί προανάκριση τότε η πρόταση κατηγορίας 

τίθεται στο αρχείο και δεν είναι δυνατό να επαναληφθεί η διαδικασία.  

Αν, αντίθετα, η απόφαση της Βουλής είναι θετική τότε χωρίς να διεξαχθεί 

περαιτέρω συζήτηση και µε µυστική ψηφοφορία εκλέγει δωδεκαµελή 

επιτροπή για τη διεξαγωγή της προανάκρισης.  Συγχρόνως ορίζεται η 

προθεσµία για την περάτωσή της, όχι µεγαλύτερη των δύο µηνών, µπορεί 

όµως να παραταθεί για ένα ακόµη µήνα.  Η συγκρότηση και λειτουργία 

της Επιτροπής καθορίζεται από τις διατάξεις του Κανονισµού της Βουλής, 

οριζόταν το αρ. 27 ΚΒ αλλά πλέον είναι τα άρθρα 144-148 του ΚΒ.  Ο νόµος 
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ορίζει ότι εκλέγει  από τα µέλη της εισηγητές και ότι έχει όλες τις 

αντίστοιχες αρµοδιότητες του Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών.  Η Επιτροπή 

προσκαλεί και τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας να εκθέσει τις απόψεις του 

επί της κατηγορίας µε τον τρόπο που εκείνος επιθυµεί.  Η ολοκλήρωση 

της προανάκρισης πρέπει να γίνει εντός της συµφωνηµένης προθεσµίας :  

υποβολή των συλλεγέντων αποδεικτικών στοιχείων και της 

αιτιολογηµένης έκθεσης όπου περιέχεται η πρόταση κατηγορίας στο 

Προεδρείο της Βουλής.  Όσα µέλη της Επιτροπής διαφωνούν υποβάλουν 

αυτοτελή έκθεση στη Βουλή.  Εάν η Επιτροπή δεν υποβάλει την έκθεση 

εντός της συµφωνηµένης προθεσµίας τότε η Βουλή έχει δυο δυνατότητες :  

ή να διορίσει άλλη Επιτροπή ή να προχωρήσει χωρίς έκθεση στη συζήτηση 

για την πρόταση κατηγορίας.  Εάν λήξει η σύνοδος της βουλής κατά την 

οποία διορίστηκε η κυβέρνηση δεν αναστέλλονται οι εργασίες της 

Επιτροπής, εάν όµως λήξει η βουλευτική περίοδος της εν λόγω Βουλής 

τότε αναστέλλονται και οι εργασίες της Επιτροπής. 

Η χρονική προθεσµία εντός της οποίας διενεργείται η συζήτηση επί 

της πρότασης κατηγορίας κυµαίνεται από πέντε έως το βραδύτερο είκοσι 

ηµέρες από τη διανοµή στους βουλευτές της έκθεσης της Επιτροπής.  Ο 

Πρόεδρος της Δηµοκρατίας µπορεί να παραστεί στη συζήτηση και να 

δώσει διευκρινήσεις.  Σύµφωνα µε το άρθρο 49 §2 η πλειοψηφία µε την 

οποία λαµβάνεται η απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής για την 

κατηγορία και την παραποµπή σε δίκη του Προέδρου της Δηµοκρατίας 
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ανέρχεται στα δύο τρίτα του συνόλου των µελών της39.  Σύµφωνα µε τον 

νόµο η απόφαση περιλαµβάνει και την οριστική διατύπωση της 

κατηγορίας σύµφωνα µε τους όρους του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας. 

Δεδοµένου ότι οι εργασίες της Επιτροπής µπορεί να συµπέσουν µε 

τη λήξη της βουλευτικής περιόδου ο νόµος παρέχει δύο δυνατότητες.  Εάν 

η Βουλή διαλυθεί πριν την κατάθεση της προανακριτικής έκθεσης τότε η 

νέα Βουλή εκλέγει µέσα σε δύο µήνες από την έναρξη της συνόδου της 

νέα Επιτροπή για να διεξάγει την προανάκριση εντός πάντα νέας 

προθεσµίας.  Εάν όµως η Βουλή διαλυθεί µετά την κατάθεση της 

προανακριτικής έκθεσης, τότε η συζήτηση επί του πορίσµατος γίνεται 

εντός είκοσι ηµερών από την έναρξη της πρώτης συνόδου και µετά πέντε 

ηµέρες από τη διανοµή της Έκθεσης στους Βουλευτές.  

Τί γίνεται όµως µετά την έκδοση της απόφασης από το σώµα των 

Βουλευτών ;   Εάν η απόφαση είναι αρνητική δηλαδή η Βουλή απορρίψει 

την πρόταση κατηγορίας τότε αυτή δεν µπορεί να επαναληφθεί.  Εάν η 

απόφαση είναι θετική τότε σύµφωνα µε το άρθρο 49 §3 του Συντάγµατος  

ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας παραπέµπεται στο δικαστήριο του άρθρου 

86 του Συντάγµατος δηλαδή στο Ειδικό Δικαστήριο και εφαρµόζονται οι 

                                                           
39   Το άρθρο 159 του κανονισµού της Βουλής αναφέρει στην τέταρτη παράγραφο ότι «για 
την αποδοχή της πρότασης κατηγορίας και την παραποµπή του Προέδρου της 
Δηµοκρατίας σε δίκη απαιτείται πλειοψηφία των 2/3 του συνολικού αριθµού των 
Βουλευτών, ύστερα από ονοµαστική ψηφοφορία σε µυστική συνεδρίαση», όµως ο Ράϊκος 
Αθ. Συνταγµατικό Δίκιο, Τόµος Ι, Εκδ. Αντ. Σάκκουλα, 2002 σελ. 767 αναφέρει ότι «η 
απόφαση λαµβάνεται µε µυστική ψηφοφορία κατ’ ανάλογη εφαρµογή της διάταξης του 
άρθρου 7 §2 Ν. 265/1976. 
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οικείες µε αυτό διατάξεις.  Οι διατάξεις του άρθρου 86 έχουν αναθεωρηθεί 

µε την πρόσφατη αναθεώρηση του Συντάγµατος το 2001 και υπερισχύουν 

του άρθρου 12 του ν.265/1976.   Άρα καθήκοντα εισαγγελέα στο Ειδικό 

Δικαστήριο σύµφωνα µε το άρθρο 86 §4 υποπαρ. 3 αναλαµβάνει µέλος της 

Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου.  Ο Πρόεδρος της Βουλής στη συνέχεια 

προβαίνει στην κλήρωση των µελών του Ειδικού Δικαστηρίου και 

αποστέλλει στον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου την παραπεµπτική 

απόφαση, τα ονόµατα των µελών του Ειδικού Δικαστηρίου που 

κληρώθηκαν και ολόκληρη τη σχηµατισµένη δικογραφία. 

Από την πλευρά του Προέδρου της Δηµοκρατίας, µετά την 

παραποµπή του σε δίκη σύµφωνα µε το άρθρο 49 §4 απέχει από τα 

καθήκοντά του και αναπληρώνεται σύµφωνα µε το άρθρο 34.  Σε 

περίπτωση αθώωσής του εάν δεν έχει εξαντληθεί η θητεία του 

επανέρχεται στη θέση του µετά την έκδοση απαλλακτικής απόφασης.  

Αναστολή της ποινικής δίωξης µπορεί να αποφασισθεί σύµφωνα 

µε το άρθρο 86 §3 υποπαρ. 3 µόνο από τη Βουλή (αναλόγως 

εφαρµοζόµενο)40.  Εποµένως δεν εφαρµόζεται το άρθρο 30 §2 του Κώδικα 

Ποινικής Δικονοµίας όπου ο «Υπουργός Δικαιοσύνης έχει το δικαίωµα στα 

πολιτικά εγκλήµατα µε προηγούµενη σύµφωνη απόφαση του 

                                                                                                                                                                      
 
40   Ράϊκος Αθ. Συνταγµατικό Δίκαιο, Τόµος Ι’, Έκδ. Αντ. Σάκκουλα, 2002, σελ. 768 
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Υπουργικού Συµβουλίου να αναβάλει την έναρξη της ποινικής δίωξης ή 

να αναστείλει την ποινική δίωξη».  

iii) Η εκδίκαση της κατηγορίας  

Αρµόδιο δικαστήριο να εκδικάσει την κατηγορία κατά του 

Προέδρου της Δηµοκρατίας είναι το Ειδικό Δικαστήριο του άρθρου 86 του 

Συντάγµατος σύµφωνα µε το άρθρο 49 §3.  Σύµφωνα µε το άρθρο 86 §4 το 

Ειδικό Δικαστήριο συγκροτείται για κάθε υπόθεση από έξι µέλη του 

Συµβουλίου της Επικρατείας και επτά µέλη του Αρείου Πάγου, τα οποία 

κληρώνονται από τον Πρόεδρο της Βουλής σε δηµόσια συνεδρίαση της 

Βουλής.  Πρόεδρος του Ειδικού Δικαστηρίου είναι ο ανώτερος σε βαθµό 

από τα µέλη του Αρείου Πάγου.  Σε περίπτωση οµοιοβάθµων προεδρεύει 

ο αρχαιότερος.  Οι διατάξεις του άρθρου 86 του Συντάγµατος 

εφαρµόζονται αναλόγως σε περίπτωση παραποµπής του Προέδρου της 

Δηµοκρατίας σύµφωνα µε όσα ρητά αναφέρει το άρθρο 49 §3 εδ. β’ του 

Συντάγµατος41.  

Πριν την αναθεώρηση του 2001 είχε ανακύψει πρόβληµα σχετικά 

µε την παραποµπή µαζί µε τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας των 

συµµετοχών ενώπιον του Ειδικών Δικαστηρίου42.    Θεωρείτο ότι κατά 

τέτοιο ερχόταν σε αντίθεση µε το περιεχόµενο του άρθρου 96 §1 όπου 

                                                           
41   «οι σχετικές µε αυτό (εννοείται το άρθρο 86 Σ) διατάξεις εφαρµόζονται αναλόγως και 
στην περίπτωση αυτή» 
 
42   Ραϊκος Αθανάσιος,  Συνταγµατικό Δίκαιο,  Τόµος Ι,  Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλας, 2002 
σελ. 769 
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ορίζεται ότι τακτικά ποινικά δικαστήρια είναι αρµόδια για την τιµωρία 

των εγκληµάτων και τη λήψη όλων των αναγκαίων µέτρων.  Το άρθρο 86 

είχε εξαιρετικό χαρακτήρα µε αποτέλεσµα να επιτρέπεται αυστηρά η 

στενή ερµηνεία του µόνο για όσα ρητά αποτελούσαν περιεχόµενό του.  Η 

διεύρυνση της ποινικής δικαιοδοσίας του Ειδικού Δικαστηρίου ερχόταν σε 

αντίθεση.  Πλέον µετά την αναθεώρηση του 2001, η συµπαραποµπή των 

συµµετοχών είναι επιτρεπτή λόγω της ύπαρξης ρητής διάταξης  στο 

άρθρο 8643 σε συνδυασµό µε το άρθρο 49 §3 εδ.β’. 

Τα της διαδικασίας ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου και η 

εκτέλεση των αποφάσεων του ορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 14 

ν.2645/1976 στις διατάξεις για τον Άρειο Πάγο (εφαρµόζεται η ανάλογη 

διαδικασία) και στις διατάξεις του νόµου για την ευθύνη των Υπουργών. 

Η µεταβατική διάταξη του άρθρου 115 όριζε τι θα ίσχυε µέχρι την έκδοση 

του νόµου για την ευθύνη των Υπουργών δηλαδή θα εφαρµόζονταν «οι 

κείµενες διατάξεις για την δίωξη, ανάκριση και εκδίκαση των κατά τα 

άρθρα 49 §1 και 85 πράξεων και παραλείψεων». 

iv) Οι ποινές  

                                                           
 
43  «Σε περίπτωση παραποµπής προσώπου που είναι ή διετέλεσε µέλος της Κυβέρνησης ή 
Υφυπουργός, ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου συµπαραπέµποται και οι τυχόν  
συµµέτοχοι, όπως νόµος ορίζει».  
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Στο άρθρο 3 του ν.265/1976 ορίζονται οι προβλεπόµενες ποινές για 

τα δύο εγκλήµατα για τα οποία ευθύνεται ποινικά ο Πρόεδρος της 

Δηµοκρατίας. 

Για το έγκληµα της εσχάτης προδοσίας η ποινή είναι ισόβια ή 

πρόσκαιρη κάθειρξη, έκπτωση από το αξίωµα και ισόβια ή πρόσκαιρη 

αποστέρηση των πολιτικών δικαιωµάτων. 

Για το έγκληµα της εκ προθέσεως παραβίασης του Συντάγµατος η 

ποινή είναι έκπτωση από το αξίωµα και αποστέρηση των πολιτικών 

δικαιωµάτων από δύο µέχρι δέκα χρόνια. 

v) Η παραγραφή των εγκληµάτων 

Η παραγραφή των εγκληµάτων καθώς και προθεσµία παραγραφής 

ορίζεται στα άρθρα 4 ν.265/1976, 120 του Συντάγµατος και 112 του 

Ποινικού Κώδικα.  Η παραγραφή του εγκλήµατος της εσχάτης προδοσίας 

είναι διετής ενώ της εκπροθέσεως παραβίασης του Συντάγµατος ετήσια 

µε προθεσµία αυτή που ορίζεται στο άρθρο 112 του Ποινικού Κώδικα, 

δηλαδή από την ηµέρα που τελέστηκε το έγκληµα.  Η προθεσµία 

παραγραφής για το έγκληµα της εσχάτης προδοσίας αρχίζει από την 

αποκατάσταση της νόµιµης εξουσίας44. 

Η αναστολή της προθεσµίας διαρκεί όσο η κύρια διαδικασία µέχρι 

την έκδοση αµετάκλητης καταδικαστικής απόφασης, για την περίπτωση 

                                                           
44   Άρθρο 120 §3Σ,  Ραϊκος Αθ., Συνταγµατικό Δϊκαιο, Τόµος Ι, Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, 
2002 σελ. 773 
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της εσχάτης προδοσίας όχι περισσότερο πάντως από ένα χρόνο και για 

την περίπτωση της εκ προθέσεως παραβίασης του Συντάγµατος όχι 

περισσότερο από έξι µήνες45. 

 

 

 

                                                                                                                                                                      
 
 
45   Άρθρο 4 §2  ν. 265/1976 
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Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α Τ Α 

 

 Σε όλα τα ελληνικά Συντάγµατα µετά την Επανάσταση του 1821 

θεσπιζόταν το ανεύθυνο για τον ανώτατο άρχοντα παράλληλα µε τη 

θέσπιση της ευθύνης για τους Υπουργούς.  Έτσι και στο Σύνταγµα του 

1975 στο άρθρο 49 µετά τις δύο αναθεωρήσεις του 1986 και του 2001 

θεσπίζεται κατ’ αρχήν το ανεύθυνο για τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας 

µέσα στο πλαίσιο ενός παρεκβατικού κοινοβουλευτικού πολιτεύµατος για 

πράξεις που ενεργεί µέσα στο πλαίσιο των καθηκόντων του.  Ταυτόχρονα 

όµως καθιερώνονται και δύο ειδικοί λόγοι ευθύνης :  η περίπτωση της 

εσχάτης προδοσίας και της εκπροθέσεως παραβίασης του Συντάγµατος 

έτσι όπως ορίζονται λεπτοµερέστερα στον ν.265/1976, εκδικάζονται στο 

Ειδικό Δικαστήριο του άρθρου 86 και συνιστούν ποινική αλλά και αστική 

ευθύνη.  Για πράξεις που δεν σχετίζονται µε τα καθήκοντά του θεσπίζεται 

προσωρινά το ανεύθυνο µέχρι τη λήξη της θητείας του.   Το ανεύθυνο του 

Προέδρου της Δηµοκρατίας συνυπάρχει παράλληλα µε την ευθύνη της 

Κυβέρνησης και των Υπουργών µέσω της αρχής της προσυπογραφής των 

πράξεων του Προέδρου της Δηµοκρατίας µε µόνη εξαίρεση τις πράξεις 

αυτές που αναφέρονται ρητά στο άρθρο 35 §2 του Συντάγµατος, αλλά και 

µε το τεκµήριο της αρµοδιότητας έτσι όπως ορίζεται στο άρθρο 50 έχοντας 
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βάσει βέβαια πλέον µέρος της σηµασίας του λόγω της εγκαθίδρυσης 

Δηµοκρατικού Πολιτεύµατος.  Ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας µε τις 

υπάρχουσες κοινωνικοπολιτικές συνθήκες περιορίζεται σε ένα 

τυποποιηµένο ρόλο µε συγκεκριµένες αρµοδιότητες τις οποίες δεν 

δύναται να αλλοιώσει σε συνάρτηση των οποίων καθορίζεται και η 

ευθύνη που του αποδίδεται.  
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Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

 

 Η εργασία αυτή αναφέρεται την ευθύνη του Προέδρου της 

Δηµοκρατίας σύµφωνα µε το Σύνταγµα του 1975.  Η ευθύνη αυτή 

βασίζεται στο διαχωρισµό των πράξεών του, σε αυτές που σχετίζονται µε 

τα καθήκοντά του για τις οποίες θεσπίζεται το ανεύθυνο µε µόνη 

εξαίρεση την εκπροθέσεως παραβίαση του Συντάγµατος και την εσχάτη 

προδοσία και σε αυτές που δεν σχετίζονται µε τα καθήκοντά του για τις 

οποίες θεσπίζεται προσωρινά µόνο το ανεύθυνο µέχρι τη λήξη της 

θητείας του.   Η προσυπογραφή των πράξεων από τον αρµόδιο Υπουργό 

και το τεκµήριο της αρµοδιότητας καθορίζουν σηµαντικά την έκταση της 

ευθύνης του Προέδρου της Δηµοκρατίας.  
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The Responsibility of the President of 

Democracy 

 

 

 This project is refering  to the responsability 

of the President of Democracy according to the Greek 

Constitution of 1975.  This responsability is based 

to the separation of his actions to those who refer 

to his duties :    he is irresponible for them the 

only exception in this rule is the intentional 

violation of the Constitution and the act of lese-

majesty, and to those who have nothing to do with his 

duties:  he is temporary irresponsible for them until 

the end of the anticipated time.  The 

countersignature of his actions by the authorized 

Minister and the inference of competency determine 

the extent of the responsability of the President of 

Democracy.  
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Ε Υ Ρ Ε Τ Η Ρ Ι Ο 
  
Αιρετός  (§2) 
  
ανεύθυνο  (§5) (§6) 
  
αρµοδιότητα (§4 β) 
  
Βουλή  (§6 δ ii) 
  
Ειδικό Δικαστήριο (§6 δ ii) (§6 δ ii) 
  
είδος ευθύνης (§6 β) 
  
εκπροθέσεως παραβίαση Συντάγµατος  (§6 α) (§6 δi) (§7) 
  
επιτροπή  (§6 δ iii) 
  
εσχάτη προδοσία  (§6 α) (§6 δi) (§7) 
  
ευθύνη (§6) 
  
Κανονισµός Βουλής  (§6 δ ii) 
  
Κοινοβουλευτικό σύστηµα  (§2) 
  
Παραγραφή  (§6 δν) 
  
ποινή  (§6 δ iν) 
  
προεδρισµός  (§2) 
  
προσυπογραφή (§4) 
  
Ρυθµιστής πολιτεύµατος  (§2) 
  
Τεκµήριο αρµοδιότητας  (§3) 
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I N D E X  
  
Act of lese – majesty  (§2α) (§6 δi) (§7) 
  
Cancellation for lapse of time (§6 δν) 
  
commitee (§6 δ ii) 
  
competency (§4 β) 
  
Countersignature  (§4) 
  
Elected  (§2) 
  
Inference of competency  (§3) 
  
International violation of the Constitution (§6α) (§6 δi) (§7) 
  
Kind of responsability  (§6β) 
  
Parliamentary system  (§2) 
  
Presidential system  (§2) 
  
Regulate the form of goverment  (§2) 
  
Regulation of the Parliament  (§6 δii) 
  
Sentence  (§6 δ iν) 
  
Special court  (§6 δ ii) (§6 δ ii)  
  
The Parliament  (§6 δ ii)  
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